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Registrering i Svevac utan fullständigt personnummer
Asylsökande
LMA-nummer används för att registrera asylsökande. (Gäller i Gävleborg)
Det är obligatoriskt att lägga in för- och efternamn. Namnet kan också vara till
hjälp för att avgöra vilket som kan vara rätt person om det finns flera med samma
reservnummer/LMA-nummer.
Fråga den asylsökande om han/hon fått en vaccination registrerad i Svevac
tidigare. Om så är fallet fråga om personen känner till med vilket fiktivt
personnummer och använd det. Om den asylsökande inte är registrerad i Svevac
tidigare så registrerar du med LMA-nummer.
När du registrerar en vaccination på en asylsökande så ska du skriva in den
asylsökandes LMA-nummer i rutan för kommentar.
Detta gör att du och andra vaccinatörer säkert kan identifiera den asylsökande i
framtiden.
Du ska också skriva in personens LMA-nummer i Journalanteckning. När du gjort
det så följer LMA-numret med vid utskrift av Vaccinationsjournalen.

Att se kommentar i tidigare registrerad vaccination
Titta på tidigare vaccinationer och klicka på ikonen ”Visa”. Då ser du
informationen som skrevs in vid tidigare vaccination. Detta syns inte för andra
enheter om Svevac är spärrad utanför enheten.
Om identiteten inte går att säkerställa på ovan beskrivna sätt ska du skapa ett
annat nummer och fortsätta registreringen. Kom ihåg att skriva LMA-numret i
fältet för kommentar.
Skriv ut Vaccinationsjournal efter registreringen och ge journalen till den
vaccinerade.

Registrera person utan svenskt personnummer och person med
skyddat nummer
Sedan februari 2013 har man i Svevac haft möjligheten till att registrera personer
med reservnummer eller samordningsnummer i Svevac.
Denna förändring gjordes för att Svevac skulle kunna överföra personer med
reservnummer/annat nummer till Vaccinationsregistret.
Man ska inte längre använda sig av p-nummer framöver.
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Administration personnummer, samordningsnummer och
reservnummer
• En person som är registrerad med ett reservnummer kan uppdateras och få ett
nytt reservnummer, samordningsnummer, eller personnummer.
• En person som är registrerad med samordningsnummer kan få ett nytt unikt
samordningsnummer eller personnummer. En person med samordningsnummer kan inte få ett reservnummer registrerat.
• En person som är registrerad med ett personnummer kan inte uppdateras till
att få reserv- eller samordningsnummer.
• En person är alltid sökbar via sina eventuella tidigare reserv- och/eller
samordningsnummer.

Samordningsnummer
Kan användas till exempel för personer som studerar eller arbetar i landet
tillfälligt.
Samordningsnummer är ett person-ID som finns i Folkbokföringsregistret, så det
är inget man ”hittar” på själv.
Kan ändras men kan inte återanvändas och är sökbara. Skulle man av misstag
skriva in en person med fel samordningsnummer måste man skapa en ny person
med rätt samordningsnummer istället för att uppdatera det felaktiga. Detta för att
samordningsnumret ska kunna användas av ”rätt” person.
Reservnummer
Du kan skriva valfri sifferkombination.
Det är obligatoriskt att lägga in för- och efternamn. Namnet och födelsedatumet
kan också vara till hjälp för att avgöra vilket som kan vara rätt person, om det
finns flera med samma reservnummer/LMA-nummer.
Kan ändras och återanvändas, är sökbara. Samma reservnummer kan användas av
olika personer. Det är obligatoriskt att registrera ett födelsedatum när man
registrerar en person med reservnummer. Är inte födelsedatum känt måste man
estimera ett.
Skyddad identitet
Barn- och ungdomar under 18 år.
Registreras inte i Svevac. De ska bara registreras i nationella vaccinationsregistret
med sin rätta identitet.
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Temporära personnummer (lilla-p)
Som uppdaterats kan inte återanvändas och är sökbara. Temporära personnummer
behöver inte kunna återanvändas, då dessa är ”påhittade” och det är bara att skapa
ett annat om det första man försökte registrera är upptaget.
Det ger också möjlighet till personnr-historik. Denna möjlighet finns kvar i
systemet trots att vi nu kan hantera de reservnummer och samordningsnummer
som finns i vården.
Detta för att kunna uppdatera redan inlagda temporära personnr.

Dokumentinformationen är hämtad från manualen i Svevac och visas här i en
kortfattad version, skriven av Smittskydd.
För att se hela manualen behöver ni logga in i Svevac.
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